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تازههای مطبوعات
••شرق  -حمید رسایی در اینستاگرام خود خطاب به ا...
کرم هشدار داد ونوشت:جناب ا...کرم! متأسفانه برداشت
غلط و شاذ حضر تعالی از سخنان رهبر معظم انقالب
درخصوص آتش به اختیار بودن نیروهای فرهنگی و نصب
بنر،خوراک قابل توجهی برای رسانههای معاند فراهم
کرده است.لطفا ضمن بازنگری در شیوه عملکرد انقالبی
خــود ،به این بیانات رهبر معظم انقالب توجه بیشتری
نمایید تا در فهم امر آتش به اختیار دچار اشتباه نشوید.
••وقایع اتفاقیه  -احــســان شریعتی در ایــن ب ــاره که
اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصالح طلب؟ به
این روزنامه گفت :اگر دکتر شریعتی درقید حیات بود،
در«جریانی سوم» قرارمیگرفت؛ واین جریان «عدالت و
آزادی» را بهعنوان دو معیار متوازن و متناسب حفظ میکرد.
•• آرمــان  -دکتر توکلی مشاور عالی سازمان سنجش
آموزش کشور خبر حذف رشته مهندسی هستهای دانشگاه
شهید بهشتی در دوره کارشناسیارشد را تکذیب کرد.
••جوان  -محمدجواد ظریف برای پذیرفتن دوباره پست
وزارت خارجه شرط و شروطی مطرح کرده که خبرهای
غیررسمی میگوید با شر طهای او موافقت شده است.
مهمترین شرط ظریف بحث تغییرات ساختاری وزارت
خارجه است و در نظر دارد تغییراتی در ساختار وزارتخانه
ایجاد کرده و طبیعت ًا انتصابات جدیدی هم خواهد داشت.
•• کیهان –تلویزیون ونزوئال برنامهای برای آموزش زبان
فارسی پخش میکند.این برنامه «فارسی صحبت کنیم»
نام دارد .در این برنامه عــاوه بر آمــوزش زبــان فارسی به
عالقهمندان ،اماکن و جاذبههای گردشگری ایرانی معرفی
میشود.

...

انعکاس
••عصرایران نوشت  :حمله موشکی سپاه به داعش جدا
از سیلی که بر صورت داعش نشست یک پیام مهم دیگر نیز
داشت .تمام جریانهای سیاسی داخل ایران اعم از اصالح
طلب و اصولگرا از این حمله حمایت کردند و آن را نشان از
اقتدار ایران دانستند .سالها بود که جریانهای سیاسی
ایران بر سر یک موضوع به وحدت کالم نمیرسیدند اما
حاال بر سر این حمله موشکی ،سیاسیهای ایران یک نظر
دارند .امید است این وحدت تنها مختص این حمله نباشد
و جریانهای سیاسی در مسائل دیگر به ویژه مسائل ملی
به یک نقطه نظر مشترک برسند.وحدت داخلی همچون
این موشکها زمینه اقتدار جمهوری اسالمی را فراهم
میکند.
••انتخاب نوشت  :عباس سلیمینمین فعال سیاسی
اصولگرا گفت  :معتقد بودم اگر کنارهگیری توسط آقای
رئیسی صورت میگرفت ،جریان جبهه پایداری در انزوا
قرار میگرفت .من معتقد بودم که آقای رئیسی باید به
نفع ایشان (قالیباف) کنار میرفت .بحث این که آقای
رئیسی کنارهگیری کند هم شده بود ،منتها اطرافیانش با
این قضیه مقابله جدی داشتند.یک ایرادی که ما در جبهه
اصولگرایی داریم این است که نیروهای جوان خودمان
را در اختیار آدمهایی که شعارهای خیلی جوانپسندانه
میدهند،قرار دادهایم .طبیعتا وقتی چنین کاری کردیم،
پایداریها راحتتر میتوانند با قشر جوان اصولگرا رابطه
برقرار کنند.
••جماران نوشت  :رقابت احــزاب اصــاح طلب بر سر
تصاحب کرسی شهرداری تهران این روزهــا بسیار داغ
اســت .دو حزب اتحاد ملت ایــران اسالمی و کارگزاران
سازندگی بیشترین تکاپو را برای تصدی شهرداری تهران
دارنــد 6 .نفر شانس بیشتری را برای انتخاب به عنوان
شهردار تهران از سوی شورای پنجم دارند.این گزینه ها
عبارتند از  :محمد علی نجفی،حبیب ا ...بی طرف وزیر
نیروی دولت اصالحات  ،محمود حجتی وزیر کشاورزی
دولــت خاتمی و روحــانــی  ،پیروز حناچی معاون نظام
مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
،سید حسین مرعشی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
میراث فرهنگی در دولــت اصالحات  ،محسن هاشمی
رفسنجانی .همچنین بر اساس اخبار دریافتی جماران
زمزمه های انتخاب اسحاق جهانگیری معاون اول دولت
حسن روحانی نیز به عنوان گزینه ای قوی در میان اعضای
حزب کارگزاران مطرح می شود.
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خراسان از ابعاد عملیات موشکی یکشنبه شب گزارش می دهد

جزئیاتیازضربت «ذوالفقار»درعملیات «لیلة القدر

»

با عملیات موشکی ایران در دیرالزور ،فرمانده سعودی تکفیری ها به همراه تعداد زیادی از عناصر تروریستی به هالکت رسیدند

ادیب -ساعت از  23شامگاه یکشنبه گذشته بود
که پیامک ها خبررسان شدند؛ خبری غافلگیر
کننده و غرور آفرین که برخالف همیشه این بار
هیچ اثری در شبکه های اجتماعی نداشت و برای
اولین بار تنها از مسیر مراجع رسمی اطالع رسانی
شد .خبر ،کوتاه بود؛ برای اولین بار پس از دفاع
مقدس ،ایــران یک عملیات موشکی رسمی در
خارج از مرزهای خود انجام داده تا انتقام خون
 18شهید حوادث تروریستی تهران در دوازدهم
رمضان را با شلیک  6موشک بالستیک میان برد
بگیرد .موشک هایی که پس از عبور از آسمان
عراق به اهداف مختلفی در فواصل  650تا 700
کیلومتری در استان دیرالزور سوریه اصابت کردند
تا مرکز هدایت و پشتیبانی تروریست های تکفیری
را منهدم کنند .بنا به خبری که تابناک منتشر کرده
این حمالت تلفات سه رقمی برای تروریست ها در
بر داشته است .به گفته رمضان شریف سخنگوی
سپاه این عملیات لیلةالقدر نام داشت و طی آن 6
فروند موشک بالستیک میا نبرد ،به مقرهای
فرماندهی ،دپوی تجهیزات انتحاری و لجستیکی
تکفیری ها در استان دیرالزور سوریه شلیک شده
تا پاسخی محکم به عملیات کور تروریستی در
مجلس و حرم امام راحل باشد .به گزارش فارس
در این عملیات که عملیات لیلةالقدر نام گرفت از
موشکهای بالستیک «ذوالفقار» و «قیام» استفاده
شده است.
▪حاجی زاده :جواب ترق ه را با موشک دادیم

س ــردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه یکشنبه شب در ویدئویی تصریح
کرد« :دشمنان باید بدانند تهران ،لندن و پاریس
نیست و این یک کار کوچکی بود که انجام شد و اگر
دست از پا خطا کنند ضربات مهلکتر بر سر آنها
فرود خواهد آمد ».وی افزود« :ما جواب ترقهبازی
تروریستهای تکفیری را با موشک دادیم ».اشاره
سردار حاجیزاده به عملیاتهای تروریستی اخیر
تکفیریهای داعش در تهران بود که رهبر معظم
انقالب از آن با تعبیر «ترقه بازی» نام بردند.
▪هالکت یکی از فرماندهان اصلی داعش در
حمله موشکی سپاه

بنا بر اطالعیه سپاه تمام موشکها دقیقا به محل
مــورد نظر اصابت کــرده اســت .گزارشهای اولیه
از هالکت تعداد زیــادی از تروریستها و انهدام
تجهیزات ،سامانه ها و سالح های آنان حکایت دارد.
شبکه خبر روز گذشته در خبری فــوری به نقل از
منابع میدانی اعالم کرد که یکی از فرماندهان اصلی
داعش به نام سعد الحسینی معروف به ابو سعد با
تابعیت سعودی در حمالت موشکی یکشنبه شب
گذشته سپاه به دیر الزور به هالکت رسیده است.

▪تصاویر ارسالی پهپادهای ایرانی از لحظه
برخورد موشک ها با اهداف از صداوسیما پخش
شد

سپاه همچنین اعــام کــرده بــرای اینکه لحظه
اصابت این موشکها به اهداف از پیش تعیین شده
را ثبت و ضبط کند ،پهپادهایی را از حومه دمشق
به آسمان دیرالزور اعزام کرد تا این وظیفه مهم را
ثبت و ضبط کنند .برهمین اســاس ،چند فروند
پهپاد نیروی هوافضای سپاه با طی مسیری بیش از
 300کیلومتر،بهباالیسراهدافرفتهوباموفقیت
توانستند به طور زنده ،لحظه اصابت موشکهای
بالستیک شلیک شده از ایران را به مرکز فرماندهی
عملیات در داخل ایران ارسال کنند؛ تصاویری که
بخشی از آن روز گذشته در خبر ساعت  14شبکه
اول سیما منتشر شد .پهپادهایی که در این بخش
از عملیات مورد استفاده قرار گرفته است ،همگی
ایرانی بوده و از جمله پهپادهای عملیاتی سپاه،
مستقر در سوریه بودهاند.
▪رقص شمشیر؛ این بار قیام!

موشکهاییکهدرعملیاتلیلةالقدراستفادهشد،
از نوع میان برد بود و جزو موشک های بالستیک
دوربرد از خانواده شهاب ،سجیل یا عاشورا نبوده
است؛ چرا که این موشک ها برای اهدافی با برد
بــاالی  2هــزار کیلومتر مــورد استفاده قــرار می
گیرد .بنا به گزارش فارس یکی از این موشک ها،
موشک بالستیک «قیام» بوده که در  29مرداد ماه
سال  89برای اولین بار با موفقیت تست و شلیک
شــد.ایــن موشک از کــاس جدید موشکهای
ایرانی بــود که دارای ویژگیهای فنی جدید و
قدرت تاکتیکی منحصر به فرد است به طوری که
آن را دروازه ورود ایران به عرصه جدید در ساخت
موشکهای بالستیک توصیف کــرده انــد چرا
که موشک بالستیک "قیام" به علت عدم وجود
بالک ،عمال ایران را در زمره کشورهای پیشرفته
در صنایع نظامی قرار داده است ،برد قیام ۸۰۰
کیلومتر بوده و کالهکی به جرم  ۷۴۶کیلوگرم را
حمل میکند .با استفاده عملیاتی از موشک قیام
عم ً
ال رقص شمشیر دیگری در منطقه اتفاق افتاد.
این بار اما ایــران میدان دار بود و متکی بر توان
دانشمندان ایرانی.
▪ذوالفقار هم از «نیام» بیرون آمد

دیگر موشکی که در عملیات اخیر استفاده شده،
موشک سوخت جامد مرکب «ذوالفقار» بوده که
در رژه نیروهای مسلح در  31شهریور 1395
رونمایی شد ،این موشک مدل پیشرفته و نقطه
زن موشک «فاتح »110-است .این موشک که
ِ
یکی از موشکهای بسیار دقیق ایران است ،سر
جنگی بارانی دارد و میتواند اهــداف خود را با

دقت باال زیر آتش شدید و گسترده قرار دهد .این
موشک برد  750کیلومتری دارد و برخورداری
از سکوی پرتاب متحرک و خودکششی ،رادار
گــریــزی ،قابلیت نقطه زنـــی ،ســوخــت جامد،
تاکتیکی بودن و مایل پرتاب بودن از دیگر ویژگی
های این موشک است که اکنون تعداد انبوه آن
در اختیار سپاه قرار دارد .به گفته وزیر دفاع همه
مراحل ساخت موشک ذوالفقار در شرایط تحریم
در بخش دفاع صورت پذیرفته است.
▪ت ــاب ــن ــاک :حــمــلــه مــوشــکــی بـــه داعــــش با
هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا ،شورای عالی
امنیت ملی و سپاه بود

یکشنبه شب دقایقی پس از اعالم خبر حمله اول،
در شبکه هــای اجتماعی اعــام شــد یــک حمله
موشکی دیگر هم انجام شــده که تأیید نشد .به
گــزارش باشگاه خبرنگاران ســردار سنایی راد
پیرامون حمله مجدد از سوی سپاه به مراکز تجمع
تروریست ها تأکید کرد :این امر ،تابع تصمیماتی
است که در مجموعه شــورای عالی امنیت ملی و
ستاد فرماندهی کل قوا و مجموعه سپاه گرفته شود
و به موقعیت های پیش رو بستگی خواهد داشت.
همچنین تابناک در خبری نوشت« :بــر اساس
شنیده ها تصمیم گیری بــرای حمله به مواضع
داعــش در سوریه با هماهنگی ستاد فرماندهی
کل قوا ،شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی صورت گرفته است».
▪گـــزارش هــا از کشته شــدن دامـــاد ابوبکر
البغدادی دردیرالزور

خــبــرگــزاری صداوسیما گـــزارش داد کــه سعد
القصیدی معروف به ابوسعد امیر خود خوانده
گروهک تروریستی داعش و فرمانده اصلی این
گروه تروریستی در استان دیر الزور سوریه که داماد
ابوبکر البغدادی اســت ،در حمله موشکی سپاه
پاسداران به هالکت رسیده است.

پرونده ویژه
روایتی از مجاهدت های تاریخی شهید تهرانی مقدم ،به بهانه حمله موشکی به تروریست ها در دیرالزور

مردی با آرزوهای دوربرد
سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم از بنیانگذاران
اصلی صنایع موشکی در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس
و همچنین مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه
پاسداران بود.این شهید گرانقدر تقریب ًا  25سال از عمر خود را
صرفایجادوتوسعهاینبخشازتواندفاعیکردهبودوبهعنوانپدر
موشکیایرانلقبگرفت.کسیکهتاروزشهادتشافکارعمومیاو
را نمی شناخت و نشانی از او در رسانه ها هم نبود .در دوران جنگ
تحمیلیکهشرایطسیاسیحاکمبردنیا،اجازهدستیابیبهحداقل
امکانات دفاعی برای جمهوری اسالمی را نمیداد تا چه رسد به
موشکهای موثر و پیشرفته زمین به زمین ،تشکیل یگان موشکی
در دل توپخان ه سپاه پاسداران با حضور  13نفر ازنیروهای باسابقه
توپخانه کلید خورد .فرمانده این  13نفر یک جوان به نام حسن
تهرانی مقدم بود .او وقتی فرمانده یگان توپخانه شد هیچ توپی
نداشت! و برخی به شوخی به او می گفتند :این چه توپخانه ای است
که تو داری! اما پاسخ تهرانی مقدم ،غرور آمیز بود :توپ های ما در
خاک دشمن است! و اعتقاد او این بود که خدا موشک ها را هدایت
می کند و آن جا که بخواهد فرود می آورد؛ شاید هم او آوای تسبیحی
را که از نای بلند توپ ها بر می آمد می شنید و زیرلب تکرار می کرد:
«...و َما ر َمی َت ِإ ْذ ر َمی َت َو َل ِک َّن ّ َ
الل َر َمی .»...در مهرماه  ۶۳درحالی
َ ْ
َ َ ْ
که حمالت موشکی صدام عرصه زندگی را برای مردم شهرهای
مختلف از جمله تهران تنگ کرده بود ،شهید حسن تهرانی مقدم با
تشکیلتیپموشکیسپاهتالشهایشرابرایساختموشکهای
دوربرد آغاز کرد .تالشی که یک نتیجه مهم داشت و صدام دست از
موشک باران شهرهای ایران برداشت .پس از صدور فرمان تاریخی
امام(ره) مبنی بر تشکیل نیروهای سهگانه سپاه پاسداران  ،شهید
تهرانی مقدم در سال  1364به ِسمت فرماندهی موشکی نیروی
هوایی سپاه منصوب شد .تهرانی مقدم در طول سالیان خدمتش
در نیروی هوایی سپاه ،نقش اساسی و مهمی در رشد و گسترش
توانمندی های موشکی کشورمان داشت .امروز اقتدار موشکی و

تکنولوژیکی کشور ما مرهون تالشهای سه دهه این عزیز و یارانش
است .اقتداری که دشمنان منطقهای و بینالمللی را دچار بهت و
وحشت کرده است.برادر این شهید در خاطراتش می گوید :در یکی
از بازدیدهایی که رهبر معظم انقالب از مجموعه تحت امر این شهید
داشته اند ،دست بر شانه حسن تهرانی مقدم گذاشتند و گفتند:
«تاکنون هر قولی را که حاج حسن آقا به من داد وفا کرده است» .و آیا
اینجزتعبیر«منالمومنینرجالصدقواماعاهدواا...علیه»است؟
این شهید بزرگوار سرانجام در  21آبانماه  90در پادگان شهید
مدرس و در حال آمادهسازی آزمایش موشکی بر اثر انفجار زاغه
مهمات همراه با  38تن از یارانش در جهادخودکفایی به شهادت
رسید .مردی که در روز حساب ،زمین و زمان گواهی خواهند داد که
در روزگاری که همه دنیا ترکش شده بود برای دشمنی ،قدرت این
مردانمسیردنیاراعوضکردوگامهایمقتدرانهشانبشارتقاطع
برای پیروزی شد ،بشارتی که او آن را روی سنگ مزارش هم تکرار
کرد و در وصیت نامه اش نوشت« :روی سنگ قبرم بنویسید ،اینجا
مدفن کسی است که می خواست اسرائیل را نابود کند» عبارتی
که امروز روی سنگ مزار او دیده می شود و شاید عملیات موشکی
علیه تروریست ها در سوریه نشان داد ،تحقق خواسته او نیز کامال در
دسترس یادگارهای دوربردی است که از او برای حفاظت از امنیت
ایران باقی مانده است.

پاسخ به  4پرسش درباره حمله موشکی ایران به تروریست ها
تحلیل گر بی بی سی :این تصمیم قاطع ایران ،الزم بود

امیدنیا -از نخستین دقایق اعــام خبر سیلی سخت و
غافلگیرکننده سپاه به تروریست ها در دیرالزور ،سیل
واکنش های تحلیل گران و چهره های خارجی و داخلی
به این موضوع آغــاز شد؛ این واکنش ها هرکدام سعی
کردند یک بعد از ابعاد موضوع را باز کنند؛ چرایی حمله از
استان های کرمانشاه و کردستان ،علت انتخاب دیرالزور
به عنوان هدف اصلی ،ارتباط این موضوع با تحریم های
اخیر سنا علیه سپاه و هماهنگی ایران با عراق و سوریه از
جمله مهمترین موضوعاتی بود که تحلیل گران و مقامات
به آنها اشاره کردند.
▪پاسخ سخنگوی سپاه به این سوال که چرا حمله از
استان های غربی انجام شد

سخنگوی سپاه درباره علت انتخاب استان های کرمانشاه
و کردستان به عنوان محل انجام عملیات ،تأکید کرد:
«شلیک از دو استان عمدت ًا سنینشین به سمت مراکز
تروریستهای داعش ،حاوی پیام وحدت همه ایرانیان
در مقابل تروریستهاست .در مکانهایی که ادعا میشد
زادگاه تروریستهاست واکنشهای مردمی خوبی صورت
گرفت و در نهایت تصمیم برآن شد که این اقدام از همان
منطقه باشد تا پیام مضاعفی را به دنبال داشته باشد».
▪چرا دیرالزور برای حمله انتخاب شد؟

به گــزارش تسنیم شیخ االســام مشاور وزیر امور خارجه
هم درباره علت انتخاب دیرالزور به عنوان هدف این حمله
گفت :تحقیقات و اطالعات قطعی نیروهای مسلح ایران
میگوید که عملیات تروریستی تهران در منطقه دیرالزور
سوریه توسط داعش طراحی شده بود .شیخاالسالم گفت:
ایران ،داعش را تنبیه کرد ،منتهی صدای این سیلی را باید
حامیان داعش از جمله رژیم سعودی بشنوند .تسنیم هم

در گزارشی به چرایی حمله به دیرالزور پرداخته و نوشته:
پس از شکست سنگین تروریستها در حلب که منجر به
از دست رفتن پایگاه بسیار مهم آنها در شمال غرب سوریه
شد ،بسیاری از تروریستها به دیرالزور در شرق نقل مکان
کردهاند .همچنین بخش مهمی از تروریستهایی که در
پی شکست سنگین در موصل عراق به سوریه گریخته بودند
در این منطقه حضور دارند .با توجه به اجتماع بخش مهمی
از تروریستها در منطقه دیرالزور ،مقر فرماندهی و مراکز
پشتیبانی و عملیاتی آنها نیز در این استان قرار گرفته است.
لذا با توجه به اجتماع قابل توجه تروریستها در این منطقه،
انتظارمیرودحملهموشکیسپاهبهاینمنطقهتلفاتبسیار
سنگینی روی دست تروریستها باقی بگذارد .تابناک
در گزارشی درباره تلفات تروریست ها نوشت« :نخستین
برآوردها نشان میدهد ،شمار تروریست های کشته شده
در این عملیات ،سه رقمی است».حسین امیرعبداللهیان
دستیار ویژه رئیس مجلس در توئیتر خود موشک باران
مرکز فرماندهی تروریست ها در سوریه را «فقط یک هشدار
نرم» توصیف کرد .همچنین مهدی محمدی تحلیل گر
اصولگرا نیز در تلگرام خود ،این حمله را پاسخی به حامیان
تروریست ها و یک "توفان" برشمرد .عالءالدین بروجردی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در
تحلیل این اتفاق به تحریم های اخیر سنا علیه سپاه و برنامه
موشکی اشاره کرد و گفت :در مبارزه با تروریست ها وارد
فاز جدیدی شده ایم .در شرایطی که سنای آمریکا مصوبه
اخیر خود را گذراند که محور اساسی آن علیه توانمندی
موشکی بود ،ایران عمال در صف خط مقدم توانمندی به
لحاظ قدرت موشکی قرار گرفته است .این موضوع پاسخی
به آمریکایی ها بود.به گزارش ایرنا ،محسن رضایی در پیام
خود به فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد :آمریکا باید
بپذیرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی بهعنوان سپر

دفاع از حریم عزت و شرافت ملت ایران ،تحریم ناپذیر است.
تابناکنیزدرگزارشینوشت«:موشکهاییکهتوسطسپاه
در عملیات دیرالزور استفاده شد ،همان موشک هایی بودند
که چند روز پیش مشمول تحریم های سنای آمریکا علیه
ایران قرار گرفته بودند .این نیز پیام واضحی برای آمریکایی
ها بود که ایران با هرگونه تحریمی از برنامه موشکی خود
عقب نشینی نخواهد کرد و آن را ادامه خواهد داد».
▪قاسمی :صرف ًا یک سیلی کوچک زدیم

سخنگوی وزارت خارجه در موضع گیری خود عملیات
لیلةالقدر را «صرف ًا سیلی کوچک و تنها هشداری برای
بیداری آنانی که هنوز نمیتوانند یا نتوانستند واقعیات
منطقه و حد و مرز خود را به خوبی درک کنند» دانست .به
گفته بهرام قاسمی این حمله با در جریان گذاشتن دولت
قانونی سوریه بوده است.
▪عراق ،سوریه و روسیه در جریان حمله سپاه بودند

همزمان نماینده پارلمان عــراق هم اعــام کــرد« :حمله
موشکی ایران با اتاق عملیات  ۴جانبه هماهنگ شده بود».
اشاره این مقام عراقی به اتاقی است که ایران ،روسیه ،سوریه
و عراق در آن حضور دارند .محسن رضایی فرمانده پیشین
سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت در حساب توئیتری
خود هم به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت« :این شروع
انتقام از داعش بود .سیلی بزرگتر در راه است ».انبارلویی
فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی پیش بینی کرد« :این
پاسخ تنها یک هشدار نرم بود ،هشدار سخت در راه است».
▪فالحت پیشه :موشک ها بخشی از عالقه مردم است

حشمت ا ...فالحت پیشه در گفتوگو با ایلنا حمله سپاه به
مواضع داعش را دارای  3نتیجه کوتاه مدت علیه داعش،
میان مدت علیه سعودی ها و بلند مدت برای آمریکایی
ها دانست .وی با اشاره به شادی مردم کردستان از این
اقدام تالفیجویانه تأکید کرد :امروز این موشکها بخشی
از عالقه ملی مردم اســت.در اظهارنظری دیگر سرلشکر
باقری با اشاره به نقاط ضعف نظام سلطه در درگیری با ایران
اسالمی گفت :آن ها فع ً
ال توان درگیری با ما را ندارند و البته
ما هم قصد درگیر شدن با آنها را نداریم اما در رقابت دائمی با
آنها در حوزه های مختلف از جمله حوزه موشکی قرار داریم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود :به برکت خون شهدا
و تالش دانشمندان خود در حوزه موشکی جزو قدرت های
بزرگ دنیا هستیم.موضوع حمله موشکی سپاه به مواضع
تروریست ها در سوریه تحلیل های متعدد تحلیل گران
خارجی را هم به دنبال داشت؛ جمشید برزگر ،تحلیلگر
بیبیسی در امور ایران تصریح کرد« :محکومیت حمله
موشکی سپاه پاسداران به مناطق تحت کنترل داعش در

سوریه،برایمخالفانمنطقهایوجهانیجمهوریاسالمی
کارآسانینخواهدبود».همچنینیکتحلیلگردیگربیبی
سی نیز با تأیید تلویحی اقدام سپاه تأکید کرد :هر چه ایران
بر دیپلماسی بیشتر پافشاری می کند ،عربستان بیشتر
پیشروی می کند ،لذا به نظر می رسید ایران نیاز به یک

تصمیم قاطع داشت که این اتفاق افتاد و این یک امر الزم
بود .در مقابل در داخل هم فعاالن رسانه ای با توئیت های
متعددی از اقدام سپاه تجلیل کردند؛ از جمله علی نادری
سردبیر رجانیوز در توئیتی نوشت :این حمله هم تست
موشکیبود،همانتقاموهمواکنشبهتحریمهایموشکی.

خبر مرتبط
بازتاب رسانه ای سیلی سپاه؛ سکوت سعودی ها ،اشتباه صهیونیست ها ،تحلیل غربی ها
عملیات موشکی سپاه علیه تروریست ها خیلی زودتر از آن که تصور می شد به تیتر اول همه رسانه های مطرح جهان
تبدیل شد؛ اذعان به قدرت ایران ،نادر بودن این اقدام و همچنین گمانه زنی درباره موشک هایی که در این عملیات
استفاده شده ،مهمترین محورهایی بود که رسانه های بین المللی و منطقه ای به آن پرداختند ،در کنار این موضوع
برخی رسانه های عربی هم ترجیح دادند از کنار این خبر رد شوند و آن را پوشش ندهند!
▪نیویورک تایمز :حمله موشکی سپاه نشانه رشد قدرت نظامی ایران است

به گزارش فارس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت« :حمله موشکی سپاه ،نشانهای از رشد قدرت
نظامی ایران در منطقه است ».وال استریت ژورنال نیز با بیان اینکه سپاه پاسداران ایران در یک حمله بی سابقه و مستقیم
مواضع داعش در سوریه را هدف قرار داد ،تأکید کرد :سپاه هشدار داده به هرکس که به ایران حمله کند به همین
روش پاسخ خواهد داد .شبکه خبری سیانان در کنار سایر رسانه های مطرح خارجی و بین المللی به بازتاب این خبر
پرداخت .رسانه آمریکایی آسوشیتدپرس در تیتری تصریح کرد «حمله موشکی روز یکشنبه ،یک حمله گسترده مستقیم
و نادر از سوی سپاه پاسداران بود ».کانال  7رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد در بیانیه ایران(در مورد حمله موشکی)
تهدیدی تلویحی علیه دشمنان این کشور از جمله عربستان ،اسراییل و آمریکا وجود دارد .روزنامه صهیونیستی هاآرتص
هم در واکنش به حمله سپاه آورده است :سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اولین استفاده عملیاتی از موشکهای
خود به دیرالزور حمله کرد .المانیتور نیز این حمله را تالفی حمله داعش دانست .حمله موشکی سپاه تا مدتی تیتر اول
خبرگزاری رویترز بود .این خبرگزاری در گزارش خود نوشت« :سپاه پاسداران مراکز تجمع تروریست ها و مرکز ساخت
خودروی بمب گذاری شده را هدف قرار داد».
▪اسپوتنیک :سیلی را داعش خورد تا دیگران صدایش را بشنوند

الجزیره قطر با اشاره به سخنان رهبر انقالب در عصر یکشنبه نوشت« :شلیک موشک های سپاه که برای اولین بار طی
 30سال گذشته از مرزهای ایران خارج میشوند ،چند ساعت پس از آن صورت گرفت که آیت ا ...علی خامنهای رهبر
عالی ایران گفته بود به دشمنان سیلی خواهیم زد و این بیانیه را در وب سایت خودش قرار داد ».خبرگزاری روسی
اسپوتنیک در تیتری جالب برای حمله موشکی سپاه نوشت« :سیلی را داعش خورد تا دیگران صدایش را بشنوند».
الرا روزن خبرنگار المانیتور نیز گفت« :متحدان ما در حال جنگ با یکدیگر هستند اما دشمن ما (ایران ) در حال حمله
به مهمترین دشمن ما (داعش) است ».رسانه های صهیونیستی نیز از اولین دقایق اعالم خبر ،به سمت تحلیل موشک
های مورد استفاده رفتند! یک خبرنگار اسراییلی هم نوشت« :ارزیابی اطالعاتی اسرائیلی ها این است که چهار موشک
شهاب ٣شلیک شده است ».این در حالی است که به نظر می رسد ترس کارشناسان این رسانه ها از موشک های شهاب
موجب شده ،موشک های ذوالفقار و قیام را به اشتباه موشک شهاب ببینند!
▪سکوت رسانه های سعودی

در عین حال رسانههای عربستان ،امارات و بحرین ،در اقدامی هماهنگ خبر حمله موشکی ایران به داعش در شرق
سوریه را بایکوت کردند و تنها العربیه فارسی در یک خبر کوتاه به این موضوع پرداخت .این خبر در داخل کشورمان نیز
کانون بسیاری از تحلیل ها و توجهات شد .گفتنی است روزنامه خراسان یکشنبه شب در کنار  5روزنامه شرق ،اعتماد،
آرمان ،جوان و خبر جنوب با استفاده از ظرفیت چاپ دوم ،خبر حمله سپاه را پوشش داد.
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